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รายงาน
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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คานา
เหตุการณ์ความเสี่ยงด้านการทุจริ ตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทางลบ ซึ่งปัญหามาจากสาเหตุต่าง ๆ
ที่ค้นหาต้นตอที่แท้จริงได้ยาก ความเสี่ยงจึงจาเป็นต้องคิดล่วงหน้าเสมอ การปูองกันการทุจริต คือ การแก้ไข
ปัญหาการทุจริตที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าส่วนราชการ และเป็นเจตจานง ของทุก
องค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล
การนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะช่วย
ให้เป็นหลักประกันในระดับหนึ่ง ได้ว่าการดาเนินการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จะไม่มีการ
ทุจริต หรือในกรณีที่พบกับการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิด
ความเสียหายขึ้นก็จะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนาเครื่องมือประเมินความเสี่ยงการทุจริตมา
ใช้ เพราะได้มีการเตรียมการปูองกันล่วงหน้าไว้โ ดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา ซึ่งไม่ใช่การเพิ่ม
ภาระงานแต่อย่างใด
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ส่วนที่ 1
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
ตามคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้มอบหมายสานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ และเป็นกลไกของฝุายบริหารใน
การปู องกัน และแก้ไขปั ญ หาการทุจ ริ ต เพื่อลดปัญหาการทุจริต และขับเคลื่ อนภาครัฐ สู่ ธ รรมาภิบาล ให้
ดาเนินการตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ข้อ (๑) ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
กาหนดมาตรการหรื อแนวทางการปู องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิช อบในส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาค
ส่วน ในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ดังนั้น การประเมินความ
เสี่ย งการทุจริ ต จึ งเป็น เครื่ องมือหนึ่งในการบริหารเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาล การทุจริตนอกจากการให้
พิจารณาอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ยังมีการทุจริตของงานปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ (กองยุทธศาสตร์และ
แผนงาน, 2561, หน้า 1)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยคณะกรรมการคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีส าน และคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เล็งเห็นความสาคัญดังกล่าว จึง ได้กาหนดเปูาประสงค์หลักในการเพิ่มระดับของค่า
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (CPI) และเพื่อให้เป็นไปตามสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ได้นาเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มาใช้ในการประเมินการ
ดาเนินงานของส่วนราชการ เพื่อยกระดับความโปร่งใสซึ่งจะสนับสนุนให้ค่า CPI ของประเทศสูงขึ้น ซึ่งเป็น
เกณฑ์ประเมินผลที่ต้องการให้หน่ วยงานภาครัฐ ยกระดับการดาเนินงานให้โปร่งใสและต่อต้านการทุจริตใน
องค์กร โดยสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการปูองกันการทุจริต การให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันการ
ทุจริตก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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ส่วนที่ 2
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต
1 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีราชมงคลอีส าน มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการ
ปูองกันข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ทาการทุจริต
2 กรอบหรือภาระงานในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตมี 4 กระบวนการ
2.1 Corrective : แก้ไขปัญหาที่ เคยรับรู้ว่าเกิดสิ่งที่มีประวัติอยู่แล้ว ทาอย่างไรจะไม่ให้เกิดขึ้นซ้าอีก
2.2 Detective : เฝูาระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยง ทาอย่างไรจะตรวจพบต้องสอดส่องตั้งแต่
แรก ตั้งข้อบ่งชี้บางเรื่องที่น่าสงสัยทาการลดระดับความเสี่ยงนั้นหรือให้ข้อมูลเบาะแสนั้นแก่ผู้บริหาร
2.3 Preventive : ปูองกัน หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่นาไปสู่การสุ่มเสี่ยงต่อ การกระทาผิดในส่วนที่
พฤติกรรมที่เคยรับรู้ว่าเคยเกิดมาก่อน คาดหมายได้ ว่า มีโอกาสสูงที่จะเกิดซ้าอีก (Known Factor) ทั้งที่รู้ว่า
ทาไปมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จะต้องหลีกเลี่ยงด้วยการปรับ Workflow ใหม่ ไม่เปิดช่องว่างให้ทาการทุจริต
เข้ามาได้อีก
2.4 Forecasting : การพยากรณ์ประมาณการ สิ่ งที่อาจจะเกิดขึ้นและปูองกันปูองปรามล่วงหน้าใน
เรื่องประเด็นที่ไม่คุ้นเคยในส่วนที่เป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มาจากการพยากรณ์ ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
(Unknown Factor)
3 ขอบเขตประเมินความเสี่ยงการทุจริต
แบ่งประเภทความเสี่ยงการทุจริต ออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
3.1 ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ย วข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต (เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจ
ให้บริการประชาชนอนุมัติ หรืออนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558)
3.2 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
3.3 ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากร
ภาครัฐ
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4 ขั้นตอนประเมินความเสี่ยงการทุจริต 9 ขั้นตอน
ขัน้ ตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝูาระวังความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง
ขัน้ ตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทาการประเมินความเสี่ยงของการดาเนินงานหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดการทุจริตของหน่วยงานและได้ศึกษาปัญหาและแนวโน้ม โอกาสในการเกิดการทุจริต
เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดขึ้นจาก
การทุ จ ริ ต หรื อ ข้ อ ผิ ด พลาดทั้ ง ในระดั บ งบการเงิ น บั ญ ชี พั ส ดุ โดยการท าความเข้ า ใจกิ จ กรรมและ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงการควบคุมภายในของการเงิน บัญชี และพัสดุ ซึ่งให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบ ข้อบังคับในการปฏิบัติงาน เพื่อการบรรลุเปูาหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ และเล็งเห็นว่าความเสี่ยงใน
การทุจริตหรือข้อผิดพลาดของมหาวิทยาลัยฯ ในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

Known Factor

ความเสี่ยงที่เคยเกิด คาดว่าจะมีโอกาสเกิดซ้าสูง หรือมีประวัติอยู่แล้ว

Unknown Factor

ไม่ เ คยเกิ ด หรื อ มี ป ระวั ติ ม าก่ อ น ปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ ม าจากการพยากรณ์
ประมาณการล่วงหน้าในอนาคต
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ประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประเมินความเสี่ยงการทุจริต : ด้านความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการ
บริการจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
ที่
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
Known Factor

1

การนารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วนตน

2

การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้
สามารถนาทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้ประโยชน์อื่น
นอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้
มีการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงและทาการเบิกเกินกว่าความ
เป็นจริง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะ
ทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้า ที่
ซึ่งมีโอกาสใช้ อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการกาหนดอย่างไม่
เหมาะสมคือ มีการกาหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน
มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด
มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่าในราคาที่แพงเกินจริง
มีการกาหนดรายละเอียดข้อมูลจาเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้า
รายใดรายหนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย
มี ก ารรั บ ของขวั ญ /เงิ น สนั บ สนุ น /เงิ น บริ จ าคจาก
ผู้รับบริการของหน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

3

การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ทาให้การรายงานการรับเงินประจาวันน้อยกว่าที่รับไว้จริง
รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่นาเงินสด ฝาก
ธนาคารในวันนั้น
เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึง
กาหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม

Unknown Factor
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
แนวความคิดในการวิเคราะห์ความเสี่ยงการทุจริต
ความหมาย
ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่จะส่งผลกระทบทาให้วัตถุประสงค์
หรือเปูาหมายเบี่ ยงเบนไป ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผ ลกระทบหรือทาให้การดาเนินงาน ไม่ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์เปูาหมายขององค์กรโดยการวัดจากผลกระทบ (Impact) ที่ได้รับและโอกาสที่จะ
เกิด (Likelihood) ของเหตุการณ์
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยงโดย
พิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จ ะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปูาหมายของส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วน
งาน โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง ผลกระทบ
(Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
การทุจริต (Corruption) หมายถึงการใช้อานาจที่ได้มาหรือการใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ในทางมิชอบ เพื่อ
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน คนรู้จัก หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประโยชน์ของผู้อื่น การทุจริตอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น การติดสินบนเจ้าพนักงานด้วยการให้หรือการรับ
สินบน ทั้งที่เป็นเงินและสิ่งของ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การฟอกเงิน การยักยอก การปกปิดข้อเท็จจริง การ
ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
“ทุจริตต่อหน้าที”่ หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในตาแหน่งหรือหน้าที่
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจจะทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตน
มิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบสาหรับตนหรือผู้อื่นซึ่งการกระทาดังกล่าวนั้นทาให้ตนเองได้ประโยชน์แต่เกิดความเสียหายต่อส่วนรวม
จากความหมายนี้ แสดงให้เห็นว่า การกระทาเพื่อประโยชน์ของตนเอง ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวมนั้น
เป็นการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ซึ่งหมายความว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
interest) เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่งนั่นเอง
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of
interest) หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และมีการใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้
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วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต เป็นการวิเคราะห์โอกาสที่จะเกิดผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อ
ประเมินโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และดาเนินการวิเคราะห์และจัดลาดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์
การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต ได้แก่ ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
(Likelihood) ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง โดยกาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพ
เนื่องจากข้อมูลเป็นเชิงพรรณนาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจานวนเงินได้
สาเหตุของความเสี่ยง แบ่งออกเป็น 2 ปัจจัย ดังนี้
1) ปัจจัยภายใน เช่น นโยบายของผู้บริหาร ความซื่อสัตย์ จริยธรรม คุณภาพของบุคลากร และการ
เปลี่ย นแปลงระบบงาน ความเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง การควบคุมกากับดูแลไม่ทั่วถึง และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อบังคับของหน่วยงาน เป็นต้น
2) ปั จ จั ย ภายนอก เช่ น กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ การเปลี่ ย นแปลงทาง
เทคโนโลยี หรือสภาพการแข่งขัน สภาวะแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นต้น
ตารางที่ 1 เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
ระดับ
โอกาส
คาอธิบาย
1
น้อยมาก
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก
2
น้อย
มีโอกาสเกิดขึ้นน้อย
3
ปานกลาง
มีโอกาสเกิดขึ้นปานกลาง
4
มาก
มีโอกาสเกิดขึ้นมาก
5
มากที่สุด
มีโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุด
ตารางที่ 2 เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลต่อบุคลากร
ระดับ
ความรุนแรง
คาอธิบาย
1
น้อยมาก
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อยที่สุด
2
น้อย
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบน้อย
3
ปานกลาง
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบบ้าง
4
มาก
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมาก
5
มากที่สุด
ปฏิบัติไม่ตรงตามระเบียบมากที่สุด
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การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง
การวิเคราะห์เพื่อแสดงสถานะความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต แบ่งออกเป็น
สถานะสีเขียว : ความเสี่ยงระดับต่า
สถานะสีเหลือง : ความเสี่ยงระดับปานกลาง และสามารถใช้ความรอบคอบระมัดระวัง ในระหว่าง
ปฏิบตั ิงาน ตามปกติควบคุมดูแลได้
สถานะสีส้ม : ความเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงานที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายคน หลายหน่วยงาน
ภายในองค์กร มีหลายขั้นตอน จนยากต่อการควบคุม หรือไม่มีอานาจควบคุมข้าม
หน่วยงานตามหน้าที่ปกติ
สถานะสีแดง : ความเสี่ยงระดับสูงมาก เป็นกระบวนงานที่ เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก คนที่ไม่
รู้จักไม่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน ไม่สามารถกากับติดตามได้อย่างใกล้ชิดหรืออย่าง
สม่าเสมอ
ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจาก
ผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของ
ความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส x ผลกระทบ) กาหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ตารางที่ 3 ช่วงระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
ระดับความเสี่ยง

ช่วงคะแนน

เขตสี

ระดับความเสี่ยงต่า

1 – 3 คะแนน

เขียว

ระดับความเสี่ยงปานกลาง

4 – 9 คะแนน

เหลือง

ระดับความเสี่ยงสูง

10 – 16 คะแนน

ส้ม

ระดับความเสี่ยงสูงมาก ต้อง
มีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
17 – 25 คะแนน
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการ
หยุด ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม

แดง

มาตรการควบคุม
ยอมรับความเสี่ยง
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน
ส่วนระดับงาน แผนกงาน ของกอง)
ยอมรับความเสี่ยง แต่ควรมีมาตรการ
ควบคุม
(มีผลกระทบหน่วยงานภายใน
ส่วนของคณะ/สถาบัน/กอง/สานัก)
ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
(มีผลกระทบต่อหน่วยงานภายใน
ส่วนของมหาวิทยาลัย)
มาก ต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง
หรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง โดยการหยุด
ยกเลิก เปลี่ยนแปลงกิจกรรม
(มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอก)
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ความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)

ตารางที่ 4 ระดับความเสี่ยง (Degree of Risk)
5

5

10

15

20

25

4

4

8

12

16

20

3

3

6

9

12

15

2

2

4

6

8

10

1

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Like hood)

ขั้นตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
ตารางที่ 5 เมทริกส์ระดับความเสี่ยง (Risk Level matrix)
ระดับความ
ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

1 การนารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
2 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
3 การส่งใช้เงินยืม

จาเป็นของการ
เฝ้าระวัง

รุนแรงของ
ผลกระทบ

1
2
1

2
3
2

ค่าความเสี่ยงรวม
จาเป็น X รุนแรง
2
6
2
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินการควบคุมความเสี่ยง (Risk – Control Matrix Assessment)
สาหรับการประเมินการควบคุมความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เนื่องจาก
มหาวิท ยาลั ย ฯ มีการควบคุมภายในตรวจสอบการปฏิบัติง านการงานการบัญชี การเงิน พั ส ดุ ตลอดจน
โครงการและกิจกรรม เป็นระบบและมีรูปแบบที่ชัดเจน ซึง่ หน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน เป็นผู้ รับ ผิดชอบ จัดทาแผนปฏิบัติ งานในการตรวจสอบหน่วยรับตรวจ เป็นประจาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการให้คาแนะนา เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ
กฎหมาย การตรวจสอบการทาบัญชี การเงิน และพัสดุ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขออนุมัติโครงการ
การเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อจัดจ้างกองคลัง แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการปูองกันและลดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบั ติงานที่อาจเกิดการทุจริ ตอาจก่อให้ เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่ว นตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมต่อไป ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ตลอดจนแนวทางในการปูองกันการทุจริต ก่อนนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ที่อาจเกิดการทุจริต ในมหาวิทยาลัยฯ เสนอต่อผู้บริหารต่อไป
ตารางที่ 6 ตารางการประเมินการควบคุมความเสี่ยง

ที่

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต

คุณภาพการ
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ค่าความเสี่ยง
ระดับปาน
จัดการ
ระดับต่า

1

การนารถราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

2

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์

3

การส่งใช้เงินยืม

กลาง

ดี
พอใช้
ดี

ดี : จัดการได้ทันที ทุกครั้งที่เกิดความเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน องค์กร
ไม่มีผลเสียทางการเงิน ไม่มีรายจ่ายเพิ่ม
พอใช้ : จัดการได้โดยส่วนใหญ่ มีบางครั้งยังจัดการไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงาน
องค์กรแต่ยอมรับได้ มีความเข้าใจ
อ่อน : จัดการไม่ได้ หรือได้เพียงส่วนน้อย การจัดการเพิ่มเกิดจากรายจ่าย มีผลกระทบถึง
ผู้ใช้บริการ/ผู้รับมอบผลงานและยอมรับไม่ได้ ไม่มีความเข้าใจ

ระดับสูง
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สรุ ป ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ ย งและจั ดล าดับความส าคัญของความเสี่ ยงเกี่ย วกับการทุจริต โดย
สามารถสรุปข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดทุจริต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ประจาปีงบประมาณ 2562 ได้ดังนี้
ความเสี่ยง ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยง ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ซึ่งได้แก่ปัจจัยความเสี่ยงในเรื่อง
1. การนารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
- การใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ธุรกิจส่วนตัว โดยการนารถราชการมาใช้ประโยชน์ส่วน
ตน
- การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้ สามารถนาทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้
ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจของทางราชการได้
- มีการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงและทาการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง
2. กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
- การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบจากการศึกษาข้อมูล พบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงเกิด
จากการที่บุคลากรหรือผู้ปฏิบัติไม่ทราบหรือยังขาดความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนขาดการพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
- พิจารณากระบวนงานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการทุจริตหรือที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่ เหมาะสมคือมีการ
กาหนดเงื่อนไขทีเ่ อื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน
- มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพต่าในราคาที่แพงเกินจริง
- มีการกาหนดรายละเอียดข้อมูลจาเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง หรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย
- มีนายหน้าหรือพ่อค้าคนกลางมาเกี่ยวข้องในการทาธุรกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ใน
ด้านการจัดซื้อครุภัณฑ์
- คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษาอาจใช้โอกาสใน
การนารายงานผลการศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง
รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่นในการจัดซื้อครุภัณฑ์
- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ
ปกปิดข้อมูล
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง/พวกพ้อง

15

3. การรับคืนเงินยืม
- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้วยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทาให้การรายงานการรับ เงินประจาวันน้อย
กว่าที่รับไว้จริง
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่ไม่นาเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น
- เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนี้เงินยืม โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม
- ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงินยืม ไม่ถูกต้องครบถ้วน
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ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง ขั้นตอนที่ 6 การจัดทารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเด็นการ รูปแบบของ
ทุจริต
การทุจริต

1.การบริหาร
จัดการองค์กร
ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล
อย่างมีคุณภาพ

การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการเพื่อ
ประโยชน์
ธุรกิจส่วนตัว

โอกาสในการเกิดการทุจริต

- การนารถราชการมาใช้ประโยชน์
ส่วนตน
- การควบคุมการใช้รถราชการที่ไม่
เหมาะสมอาจส่งผลให้สามารถนา
ทรัพย์สิน ส่วนราชการไปใช้
ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากภารกิจ
ของทางราชการได้
- มีการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงและ
ทาการเบิกเกินกว่าความเป็นจริง

โอกาสที่
จะเกิด
การ
ทุจริต
1

ระดับ มาตรการป้องกันการ
ของ
ทุจริต
ผลกระ
ทบ
- ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ถือปฏิบัติ
2

แนวทางปฏิบัติเพื่อ
ป้องกันการทุจริต

- การนารถราชการออกไปใช้
ตามระเบียบสานัก
ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถ
และนารถออกตามเวลาที่ระบุ
ราชการ พ.ศ.2523 และที่ ไว้ในใบขออนุญาตการใช้รถ
แก้ไขเพิ่มเติม
- ให้คาแนะนากับบุคลากรที่
- ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางใน
ขาดความเข้าใจในระเบียบและ
การขอใช้รถไปในทิศทาง
กฎหมาย ขั้นตอนการ
เดียวกัน
ปฏิบัติงานของหน่วยงานและมี
- รักษาผลประโยชน์ส่วน
การตรวจสอบที่รดั กุม
ร่วมและกาชับเจ้าหน้าที่
- ควรกาชับพนักงานขับรถก่อน
ผู้รับผิดชอบและผู้ที่
นารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง
เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามข้อ ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ
13 และข้อ 14 แห่งระเบียบ หากมีกรณีจาเป็นเร่งด่วนไม่
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย อาจขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอน

ผู้รับผิดชอบ

บทกาหนดโทษ

ที่เกี่ยวข้องกับ
การขอใช้รถ
ราชการ เช่น
ผู้บริหาร,
ข้าราชการ,
พนักงาน
มหาวิทยาลัย,
ลูกจ้างประจา,
จ้างชั่วคราว

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523
และที่แก้ไขเพิม่ เติม โดย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2538
(ฉบับที่5) พ.ศ. 2541
ข้อที่ 19 วรรคสาม ผู้ใช้รถ
ประจาตาแหน่งต้องรับผิดใน
กรณีที่รถประจาตาแหน่ง
สูญหายเพราะความประมาท
เลินเล่อ ของผู้ใช้รถประจา
ตาแหน่งแต่ถ้าผู้ใช้รถประจา
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รถราชการ พ.ศ.2523 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม กรณีที่
ต้องการเปลีย่ นเวลาการนา
รถออกให้ผู้ใช้รถจัดทา
บันทึกขอเปลี่ยนแปลงเวลา
กับผู้ที่มีอานาจอนุมตั ิ
- ควรกาชับผู้ได้รบั การ
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ให้
เป็นปัจจุบันและแจ้ง
พนักงานขับรถและบุคลากร
ของคณะฯ ให้รับทราบว่า
จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้
มีอานาจก่อนนารถไปใช้

ปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มี
อานาจอนุมัติดาเนินการไป
ก่อน พร้อมรายงานผูม้ ีอานาจ
อนุมัติ เสมอ

ตาแหน่งอนุญาตให้บุคคลอื่น
นารถประจาตาแหน่งไปใช้
นอกเหนือ หน้าที่ปกติ ผู้ใช้รถ
ประจาตาแหน่งต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความ
สูญหายแม้เหตุสดุ วิสัย
-วรรคสี่ ถ้าความเสียหาย
เกิดขึ้นแก่รถประจาตาแหน่ง
เพราะความผิดของ
บุคคลภายนอกให้ผู้ใช้รถ
ประจาตาแหน่งเป็นผู้
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
จากบุคคลภายนอกในนาม
ของส่วนราชการนั้น แต่ถ้า
ความเสียหาย เกิดขึ้นเพราะ
ความผิดของผู้ขับขี่ซึ่งมิใช่
พนักงานขับรถ หรือผู้ใช้รถ
ประจาตาแหน่งต้อง
รับผิดชอบซ่อมแซมให้คง
สภาพดีตามเดิม
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2.กระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้าง

2.1 การรับ
ผลประโยชน์
ต่างๆ
(Accepting
benefits)

- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เงินและมีช่องทางที่จะทาประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง
- กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าซึ่งมีโอกาสใช้
อย่างไม่เหมาะสมคือ มีการกาหนด
เงื่อนไขทีเ่ อื้อผลประโยชน์ให้กับผู้
เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน
- มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด
- มีการอนุมัติให้ซื้อสินค้าคุณภาพ
ต่าในราคาที่แพงเกินจริง
- มีการกาหนดรายละเอียดข้อมูล
จาเพาะที่เอื้อให้กับผู้คา้ รายใดราย
หนึ่งหรือเป็นร้านค้าที่คุ้นเคย
- มีนายหน้าหรือผู้ค้าคนกลางมา
เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจ้าง
- มีการรับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากผู้รับบริการของ
หน่วยงานซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
- คณะกรรมการตรวจรับทาหน้าที่
เสมือนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่
ปรึกษาอาจใช้โอกาสในการนา
รายงานผลการศึกษามาพิจารณา

2

3

- ให้ยึดพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ให้ยึดระเบียบกระทรวง
การคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ให้ยึดข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลสาหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.
2558
- ให้ยึดข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานว่าด้วย
จรรยาบรรณข้าราชการและ
บุคลากรในมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 เพื่อเน้นย้าให้
บุคลากรประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี สานึกใน
หน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีระสิทธิภาพ

- ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
แนวปฏิบัติในการดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผูม้ ีหน้าที่
ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มสี ่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา
- ไม่เรียกรับผลประโยชน์ใด ๆ
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง - ผู้รับจ้าง
- ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือพวกพ้อง
และเสียผลประโยชน์ของทาง
ราชการ
- ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การ
ทางานปฏิบัติหน้าที่เอา
ผลประโยชน์ตัวเองหรือพวก
พ้องและเสียผลประโยชน์ของ

ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัด
จ้างเช่น
เจ้าหน้าที่พัสดุ
คณะกรรมการ
กาหนดราคา
กลาง,
คณะกรรมการ
กาหนด
รายละเอียด
คุณลักษณะ
เฉพาะ
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การผู้ประกวด
ราคา
คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
เป็นต้น

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 บทกาหนดโทษตาม
มาตรา 120 ผู้ใดเป็น
เจ้าหน้าที่ หรือผู้มีอานาจ
หน้าที่ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุปฏิบัตหิ น้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุตามระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติ
นี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่
หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่
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ก่อน และแก้ไขในประเด็นที่คาดว่า
อาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง
รวมถึงการเข้าไปแทรกแซงการ
พิจารณาของ
กรรมการคนอื่นในการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์

ทางราชการ
- วางตัวเป็นกลางในการ
ดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ
ไม่กาหนดรายละเอียดข้อมูล
จาเพาะที่เอื้อให้กับผู้คา้ รายใด
รายหนึ่ง ไม่กาหนดเงื่อนไขที่
เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอ
ราคาที่เป็นเป็นพวกเดียวกัน
และไม่ให้ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/
ญาติเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
ในการประมูล
หรือการปกปิดข้อมูล

สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
- ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
ในการกระทาความผิดตาม
วรรคหนึ่งผู้นั้นต้องระวางโทษ
ตามที่กาหนดไว้สาหรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2558 ข้อ 60
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดค่าตอบแทน
(3) ลดค่าตอบแทน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก

20

2.2 การรับรู้
ข้อมูลภายใน
(Inside
information)

- การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่
พรรคพวก/ญาติเพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ใน
การประมูล หรือการปกปิดข้อมูล
- ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพือ่
ประโยชน์ ของตนเอง/พวกพ้อง

- ให้ความรู้แก่บุคลากร
เพื่อเน้นย้าและยึดถือ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ว่าด้วย
การบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงานในสถาบัน
อุดมศึกษา

- ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
- ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สาคัญ

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553
หมวด 4
ข้อ 26 บุคลากรผู้ใดประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณซึ่งไม่เป็น
ความผิด ให้ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินการตักเตือน สั่งการให้
ดาเนินการให้ถูกต้องภายใน
เวลาที่กาหนด หรือทาทัณฑ์
บน กรณีอธิการบดีประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณให้ผู้ บังคับ
บัญชาตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการเป็น
ผู้ดาเนินการตักเตือน สั่งการ
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กาหนด หรือทาทัณฑ์บน
บุคลากรผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคา
ตักเตือนไม่ดาเนินการให้
ถูกต้อง หรือฝุาฝืนทัณฑ์บน
ให้ถือว่ากระทาผิดวินยั
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
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เงื่อนไขในการตักเตือน
การมีคาสั่ง หรือ การทาทัณฑ์
บนของข้อบังคับนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กาหนดข้อ 27 กรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่า การ
กระทาผิดจรรณยาบรรณของ
ข้าราชการหรือบุคลากรเป็น
ความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง หรือ
เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นให้
ผู้บังคับบัญชา หรือ
อธิการบดี ดาเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
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3.การส่งใช้เงิน
ยืม

การส่งใช้เงิน
ยืม เมื่อครบ
กาหนดการใช้
เงินยืม

- การรับคืนเงินยืม เป็นเงินสด แล้ว 1
ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ทาให้การ
รายงานการรับเงินประจาวันน้อย
กว่าที่รับไว้จริง
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน แต่
ไม่นาเงินสด ฝากธนาคารในวันนั้น
- เอื้อประโยชน์ให้ลูกหนีเ้ งินยืม ยืม
โดยไม่ทักท้วง เมื่อถึงกาหนด
ระยะเวลาในการส่งใช้เงินยืม
- ส่งเอกสารเพื่อเคลียร์เงิน ไม่
ถูกต้องครบถ้วน

2

-ให้ปฏิบัติงานตามระเบียบ
เบิกจ่ายเงิน การนาเงินฝาก
คลัง พ.ศ.2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัตติ าม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนาเงินส่ง
คลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
- ไม่เรียกรับ- รับ ผลประโยชน์
ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
จากการปฏิบตั ิหน้าที่
- แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บ
รักษาเงินประจาวัน ให้เป็นไป
ตามระเบียบ
- ยอดเงินคงเหลือประจาวัน
จะต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรง
กับรายงานในระบบ
- การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน
ต้องรายงานต่อบังคับบัญชา
เสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการรับคืน
เงินยืม เช่น
ผู้บริหาร,
ข้าราชการ,
พนักงาน
มหาวิทยาลัย,
ลูกจ้างประจา,
ลูกจ้างชั่วคราว

- พระราชบัญญัติวินัยการเงิน
การคลัง พ.ศ.2561
-ระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยวินัยทาง
งบประมาณและการคลัง
พ.ศ. 2544
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล
สาหรับพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2558 ข้อ 60
โทษทางวินัยมี 5 สถาน คือ
(1) ภาคทัณฑ์
(2) ตัดค่าตอบแทน
(3) ลดค่าตอบแทน
(4) ปลดออก
(5) ไล่ออก
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว่าด้วยจรรยาบรรณ
ข้าราชการและบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2553 หมวด 4
ข้อ 26 บุคลากรผู้ใดประพฤติ
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ผิดจรรยาบรรณ
ซึ่งไม่เป็นความผิด ให้
ผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
ตักเตือน สั่งการให้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กาหนด หรือทาทัณฑ์บน
กรณีอธิการบดีประพฤติผิด
จรรยาบรรณให้ผบู้ ังคับบัญชา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ดาเนินการตักเตือน สั่ง
การให้ถูกต้องภายในเวลาที่
กาหนด หรือทาทัณฑ์บน
บุคลากรผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคา
ตักเตือนไม่ดาเนินการให้
ถูกต้อง หรือฝุาฝืนทัณฑ์บน
ให้ถือว่ากระทาผิดวินยั
หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขในการตักเตือน
การมีคาสั่ง หรือ การทาทัณฑ์
บนของข้อบังคับนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ข้อ 27 กรณีที่
คณะกรรมการเห็นว่า การ
กระทาผิดจรรณยาบรรณของ
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ข้าราชการหรือบุคลากรเป็น
ความผิดวินยั ไม่ร้ายแรง หรือ
เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง ให้คณะกรรมการ
เสนอความเห็นให้
ผู้บังคับบัญชา หรือ
อธิการบดี ดาเนินการทาง
วินัยตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา
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ขั้นตอนที่ 7 จัดทาระบบการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ กาหนดมาตรการปูองกัน ควบคุม การทุจริต ไว้โดย
ภาพรวม ดังนี้
(1) การเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เช่น
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับเจ้าหน้าที่
- จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่
- การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี และเผยแพร่ ค่ า นิ ย มสร้ า งสรรค์ ใ ห้ แ ก่
เจ้าหน้าที่
- ส่งเสริมด้านจริยธรรม ตามกฎศีลธรรมและปลูกฝังจิตสานึกบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ
(2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมที่อาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น
- การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใสและเป็นธรรม
- การตรวจสอบติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรใน
มหาวิทยาลัยอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
- จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- ผลักดันให้บุคลากรได้มีค่านิยม ไม่ปฏิบัติในลักษณะเสี่ยงต่อการทาผลประโยชน์ทับซ้อน
และให้มีความเชื่อว่าผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว เป็นภัยต่อราชการส่วนรวม ต่อสังคม และ
ต่อประเทศชาติ
- การเปิดเผยเอกสารตามที่กฎหมายกาหนด
- ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และยึดตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
- ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นต้นแบบที่ดี และไม่ปกปูองผู้กระทาผิด
ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการปูองกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยฯ
ตามแผนการประเมินความเสี่ยงไว้ดังนี้
แนวปฏิบัติการปูองกันการทุจริต : การนารถยนต์ส่วนกลางของรัฐไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
1. การนารถราชการออกไปใช้ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ และนารถออกตามเวลาที่ระบุไว้ใน
ใบขออนุญาตการใช้รถ
2. ให้คาแนะนากับบุคลากรที่ขาดความเข้าใจในระเบียบและกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและมีการตรวจสอบที่รัดกุม
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3. ควรกาชับพนักงานขับรถก่อนนารถราชการออกไปใช้ทุกครั้ง ต้องมีใบขออนุญาตการใช้รถ
หากมีกรณีจาเป็นเร่งด่วนไม่อาจขออนุมัติใช้รถตามขั้นตอนปกติได้ทัน ให้ประสานผู้มีอานาจ
อนุ มัติดาเนิ น การไปก่อนและติดตามส่ งใบขอใช้รถในวันทาการถัดไป พร้อมรายงานผู้ มี
อานาจอนุมัติรับทราบ
4. ให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางในการขอใช้รถไปในทิศทางเดียวกันและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
1. ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญา
3. ไม่เรียกรับ – รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง
4. ไม่รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคทั้งที่เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน ที่ส่งผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจส่งผลต่อทางราชการได้
5. ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่การทางาน ปฏิบัติหน้าที่เอาผลประโยชน์ตัวเองหรือพวกพ้อง และเสีย
ประโยชน์ของทางราชการ
6. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง อาทิ ไม่กาหนดรายละเอียด
ข้อมูลจาเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใดรายหนึ่ง ไม่กาหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้
เสนอราคาที่เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อ
แสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการปกปิดข้อมูล
7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
8. ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต : กรณีการส่งใช้เงินยืม
1. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องเงินยืมปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. ไม่เรียกรับ- รับ ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ จากการปฏิบัติหน้าที่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินประจาวัน ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
4. การยกเลิกใบเสร็จรับเงิน ต้องรายงานต่อบังคับบัญชาเสมอ
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ขั้นตอนที่ 8 การจัดทารายงานการบริหารความเสี่ยง และ
ขั้นตอนที่ 9 การรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562
หน่วยงานที่ประเมิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์
โอกาส/ความเสี่ยง
ปานกลาง
สถานะของการดาเนินการจัดการความเสี่ยง
ยังไม่ได้ดาเนินการ
เฝูาระวังและติดตามต่อเนื่อง
เริ่มดาเนินการไปบ้าง แต่ยังไม่สมบูรณ์
ต้องการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม
เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดาเนินงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ได้ ด าเนิ น การ
จัดการความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเฝูาระวังและติดตาม
ความเสี่ ย งดั ง กล่ า ว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอ โดย ก าชั บ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ถือแนวปฏิบัติการปูองกันการทุจริต ตาม
พระราชบั ญญั ติก ารจั ดซื้ อจั ดจ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุภ าครั ฐ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
- ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
- ไม่ เ รี ย กรั บ – รั บ ผลประโ ยชน์ ใ ด ๆ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งจากผู้จ้าง – ผู้รับจ้าง
- วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
อาทิ ไม่กาหนดรายละเอียดข้อมูลจาเพาะที่เอื้อให้กับผู้ค้ารายใด
รายหนึ่ง ไม่กาหนดเงื่อนไขที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้เสนอราคาที่
เป็นพวกเดียวกัน และไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/
ญาติ เพื่อ แสวงหาผลประโยชน์ ในการประมู ล หรือ การปกปิ ด
ข้อมูล
- ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต โปร่ ง ใส และ
ตรวจสอบได้
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